
 הנשיא, בבית ח״ה עו מסבות ושענו, הנשיא וע״ת קציר, גינה
אזרחית שר לחיים הראשונה הגבות מתפקיד הקשה המעבר ער

הביקורת עם להתמודד קשה רה היה בי וטוענת מהשורה,

 אשת־נש׳א ,היות נסח
 דברים במר! גליתי
 נוחות ׳,9 וווי

 ידעתי עולא
ב׳ ק״גיס ישתם

 אנשים לקרב *דעתי תדיר
 שחיינו בתקונה אבל

 לגדת■ ׳חלבן בבית
 את לחם להשמיע

אנהביס שהם גה

 ועצת ׳נודאה זח בהתחלה
 יוצא שהבן שזר

 ישתו, העוזרת עם
 נזלו! אחר־בו אבל

בה והתאושנו

 מהגה: אנשי אוהבת אני
 - ושל■ בידידים מחבר

 שבדים, שתקנים,
 אנשים הס פייטנים,
וגענ״נים נפלאים

 אותן יש ושיא לאשת
לפלאשה. בגו התח״בויות

 ללכת צריבה חיא גם
 נמצאה היא אלא לעמדה
׳מגדלת זממת תחת

 לחייה לחזור קל היה1 נא!
 להיות בגו וה רגילים,

 יעל וראשי בתפקיד
 *לפתע הנגה
לניצב להמר

דתיות חדוות■
 במינה. מיוחדת אשח היא קציר גיגה

 מבנים בוודאי היו הצעירים חחבר׳ה
ב מדברת היא ״אסטרונאוטית״. אותה
 טל נאיביות בה יש בלהט, כמעט שקט,
 ה- לה יט מצחיקה. והיא קטנה ילדה

 על לצחוק חטביבה, על לצחוק כיטרון
 לצחוק בעיקר אך לה, הקורים דברים

עצמה. על
 שלא חיו הנשיא, רעיית כטהיתה

 לחוקי בזה קציר נינה אותה. הבינו
רש בטקטים נעליים חלצה הפרוטוקול,

בא- לארמון במיטה גלידה זללה מיים,
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 טומרי-חראט אל התייחסה קינגחאם,
 היא משרתים. באל לא בני-אדם, כאל

 בוחמיים צעירים הנשיא בית אל קירבה
 לפני — ארנון פופיק גפן, יהונתן כמו

 נהגה היא שיסל. וצבי — רב שהפך
 ושלמה צרפתי צדי של בחברתם לבלות

ניצן.
 שלה ההדוק הקשר כי ידעו מעשים

 העמוק מהקשר נובע אלה אנשים עם
 בתאונה שנהרגה נורית, בתח עם שלה

טראגית.
את להביא ניסיתי הראיון במהלך

 אך האהובה, בתה על לדבר קציר נינה
 משיועיל, יותר יזיק שהדבר משהבנתי
 קציר, נינה של בחדר״עבודתה הרפיתי.

 נתתי ״פרח פתוב: גדולה מיסגרת בתוך
 נתתי תפוח וכחול, קטן פרח לנורית
 מתוך שורות שתי הכל״. נתתי לנורית

 ילן־ששק־ מרים של הידוע שיר-חילדים
 נורית, של בתמונותיה מלא החדר ליס.

 איומים״, ״הורים ההצגה מתוך תמונות
 בימאי את מחבקת היא שבח תמונה

אחרות. ותמונות צרפתי צדי הטלוויזיה
נינה של בעבודותיה גם מלא החדר

ה תערוכת״ילדים. כעת המכינה קציר,
 שם יש דמעות. עד מצחיקות עבודות

 יושבים יפאנים, שני של תמונה למשל
 ענקית. כונכיה של בצילה גב אל גב

״בדי קציר הגברת קוראת הזו לעבודה
 במס- מלאה ענקית צינצנת יש דות״.
שלידה והשלט גלובוס עליה כסף, בעות
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ו קוראת שירים, כותבת קציר נינה
 לחייו שחזר הפרופסור בבעלה מטפלת

לביתו חוזר קציר הפרופסור המדעיים.


